MESTO PREŠOV, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov
v zastúpení spol. PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská č. 40, 080 01 Prešov

Žiadosť o spoločný nájom bytu

Žiadateľ/nájomca: ...................................................... dátum narodenia: ………………….....…….............
bytom: .............................................................. č .t.: ...................................... e- mail: …................................
žiadam o spoločný nájom bytu v Prešove na ulici: ........................................................................................
číslo bytu: ................... poschodie: ........................ počet izieb: ........................

Budúci spoločný nájomca: .......................................................... dátum narodenia: ……………………….
bytom: ............................................................. č. t.: .......................................e – mail:...................................
žiadam o spoločný nájom bytu v Prešove na ulici: .........................................................................................
číslo bytu: ................... poschodie: ........................ počet izieb: ........................
Potvrdenie prenajímateľa ( finančné oddelenie), že žiadateľ nemá záväzky voči prenajímateľovi:

žiadajú o spoločný nájom bytu z týchto dôvodov ……………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………….......

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas spol.
PREŠOV REAL s.r.o. so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia
žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno
odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.

Rodinní príslušníci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom
Poradové číslo

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Rodinný príslušník

Rodinní príslušníci, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s budúcim spoločným nájomcom
Poradové číslo
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rodinný príslušník

Vyjadrenie Oddelenia sociálnych služieb, Sekcia sociálnych služieb, Mesto Prešov, Jarková č.24, Prešov
k žiadosti o spoločný nájom:

Sme si vedomí právnych následkov poskytnutia nepravdivých údajov.
Túto žiadosť predkladáme za účelom spoločného nájmu bytu.
Podpisy (úradne osvedčené):
Žiadateľ
…………………………………

Budúci spoločný nájomca
………………………………

V Prešove dňa ............................
Prílohy:
- platný občiansky preukaz pre overenie totožnosti a trvalého pobytu
- kópia nájomnej zmluvy
- potvrdenie o výške čistého príjmu žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom za
predchádzajúci kalendárny rok (vrátane prídavkov na deti, výživného)
- potvrdenie o výške čistého príjmu budúceho spoločného nájomcu a osôb spoločne posudzovaných za
predchádzajúci kalendárny rok (vrátane prídavkov na deti, výživného)

